
 
 
 
 
     ประกาศโรงเรียนวัดบางแหวน 

เรื่อง การรับสมัครเลอืกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดอืน ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
************************************ 

 ด้วยโรงเรียนวัดบางแหวน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ มีความประสงค์
จะรบัสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่งครูอัตราจ้าง จ านวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลอืกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่งครูอัตราจ้างดังนี้ 
๑.ต าแหนง่ทจีะด าเนนิการสอบคดัเลอืกเพือ่จา้งเปน็ครอูตัราจา้ง ครเูอกวทิยาศาสตร ์ จ านวน ๑ อตัรา 
๒.คณุสมบตัขิองผูส้มคัร  
 ๒.๑ มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปรญิญาตรีทางการศึกษา หรอืทางอื่นที่ ก.ค.ศ.ก าหนดเป็นคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบั
ต าแหน่งและมีวิชาเอกตรงตามทีป่ระกาศรบัสมัคร 
 ๒.๒เป็นผู้มีคุณสมบัตทิั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ๒.๒.๑ มีสญัชาติไทย 
  ๒.๒.๒ มีอายุไม่ต าแหน่งกว่า ๑๘ ปีบรบิูรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปีบรบิูรณ์ 
  ๒.๒.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย 
  ๒.๒.๔ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง สมาชิกสาาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
  ๒.๒.๕ ไม่เป็นคนไร้ความสามารหรือจิตฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ หรอืเป็นโรคตามที่ก าหนดใน 
ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ ดังนี้ 
  - โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะทีป่รากฏอาการเป็นทีร่ังเกียจแกส่ังคม 
  - วัณโรคในระยะติดต่อ 
  - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รงัเกียจแกส่ังคม 
  - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  ๒.๒.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
พระราชบัญญัติน้ีหรอืตามกฎหมายอื่น หรอืถูกสัง่พัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในกฎหมายหรอืองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ  
  ๒.๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพรอ่งในศีลธรรมอันดีส าหรบัการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  ๒.๒.๘ ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมอืงหรือเจ้าหน้าทีใ่นพรรคการเมือง 
  ๒.๒.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มลาย  
  ๒.๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความคิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
 



 
  ๒.๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ 
  ๒.๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือตาม
กฎหมายอื่น 
  ๒.๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารบัราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ 
  ๒.๒.๑๔ ไม่เป็นพระาิกษุสงค์ หรือสามเณร ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องห้ามพระาิกษุ
สามเณรเรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขันหรอืสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 ๒.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยงัไม่หมดอายุ าายในวันรับสมัครวันสุดท้าย 
๓.เอกสารและหลกัฐานทีผู่ส้มคัรสอบตอ้งน ามายืน่ในวนัสมคัร 
  ๓.๑ ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน  ๑ ฉบับ 
  ๓.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑ ฉบับ 
  ๓.๓ ใบรับรองแพทย ์    จ านวน  ๑ ฉบับ  
  ๓.๔ ส าเนาปริญญาบัตรหนงัสือรับรองคุณวุฒิที่สาามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผล
การศึกษา ( Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจรงิ จ านวน   ๑   ฉบับ 
  ๓.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวกและแว่นตาด า ขนาด  ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน  
จ านวน  ๒ รูป 
  ๓.๖ ใบสมัคร     จ านวน  ๑ ฉบับ 
  ๓.๗ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฉบับจรงิพรอ้มส าเนา  จ านวน      ๑        ฉบับ  
๔. วนั เวลา และสถานทีร่บัสมคัร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนวัดบางแหวน 
อ าเาอปะทิว  จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที ่๒๘ ตุลาคม ถึง ๔ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา  
๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. 
๕.ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบคดัเลอืก 
 โรงเรียนวัดบางแหวน ประกาศรายช่ือผูม้ีสทิธ์ิสอบคัดเลอืก าายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ และ
ติดประกาศหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดบางแหวน  
๖. วนั เวลา และสถานทีส่อบคดัเลอืก 
 ๖.๑ สอบคัดเลือกวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โรงเรียนวัดบางแหวน  
 ๖.๒ หลักสูตรการคัดเลือก 
โรงเรียนวัดบางแหวน สอบคัดเลอืก โดยวิธีดังนี้ 

การสอบ คา่คะแนน หมายเหต ุ
ความรู้ทั่วไป ๕๐  คะแนน  
ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู/กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง  ๕๐  คะแนน  
ความรู้ความสามารถวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ๕๐  คะแนน  
สอบสัมาาษณ์ ๕๐  คะแนน  
รวม ๒๐๐  คะแนน  



 
๗.เกณฑก์ารคดัเลอืกและการประกาศผลการสอบคดัเลอืก 
 ๗.๑ ผู้สอบผ่านจะได้คะแนนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน จะจัดล าดับที่ได้โดยให้
ผู้ที่มลี าดับที่สมัครก่อนอยู่ล าดับที่ดีกว่า 
 ๗.๒ จะประกาศรายช่ือผู้ได้รบัการคัดเลือกาายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และติดประกาศหน้า
บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดบางแหวน  
๘.การจดัท าสญัญาจา้งผูผ้า่นการคดัเลอืก/เงือ่นไขการจา้ง 
 ๘.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างและปฏิบัตงิาน เมื่อได้รบังบอุดหนุนจาก อบจ.ชุมพร 
 ๘.๒ ผู้ได้รับการจัดท าสญัญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูอัตราจ้างต้องไปรายงานตัวเพือ่
จัดท าสญัญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธ์ิ และจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับถัดไปมา
ท าสัญญาจ้าง 
 ๘.๓ ในกรณีระหว่างปงีบประมาณการจ้างจากปรากฏว่าเปน็ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้
ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจา้งอาจเลิกจ้างโดยไม่ตอ้งแจง้ผูร้ับจ้างทราบล่วงหน้า 
โดยไม่มีเงือ่นไขและจะไม่มสีิทธิเรียกรอ้งใด ๆ ทั้งสิ้น 
๙.ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรอืบุคคลอื่นจะคัดค้านไมได้ไม่ว่ากรณี 
ใด ๆ   
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
     ลงช่ือ................................................ 
              ( นายเอกชัย  จันทร์มี ) 
           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางแหวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ใบสมัครสอบคัดเลอืกเพือ่จ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผูส้อน 
โรงเรียนวัดบางแหวน สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 

 
                                                               

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางแหวน                                              เลขประจ าตัวสอบ........................ 
           ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลอืกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่ง
ครูผูส้อน สาขาวิชาเอก........................................................................................................ ................................ 
๑. ช่ือ – ช่ือสกุล ( นาง/นาย/นางสาว ).............................................................................................................. 
๒. เกิดวันที่...................เดือน....................................พ.ศ................อายุ.............ปี (นบัถึงวันสมัคร ) 
๓. วุฒิการศึกษา................................................................วิชาเอก..................................................................... 
    จากสถานศึกษา................................................................เมื่อวันที่.............เดือน.................... ...พ.ศ............. 
๔. ความรู้ความสามารถพเิศษ.......................................................................................................................... ... 
๕. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่........................................ออกให้ ณ อ าเาอ/เขต...................จังหวัด............... 
๖. ปัจจบุันอยูบ่้านเลขที่..................หมูท่ี่.....ต าบล............................อ าเาอ.................จังหวัด............ ................. 
รหสัไปรษณีย์............................................. โทร............................................... .................. 
๗. สถานาาพ       โสด     สมรส   หม้าย หย่าร้าง 
๘. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่...................................ออกให้เมื่อวันที่.......เดือน........................พ.ศ....... .... 
   หมดอายุ วันที่..............เดือน............................พ.ศ............. 
๙. ช่ือบิดา............................................................................ช่ือมารดา................................ ................................ 
๑๐. ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงช่ือรบัรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
  ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒบิัตร/ใบสทุธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
  ส าเนาบัตรประชาชน  ใบรับรองแพทย ์
  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 ใบเปลี่ยนช่ือ/สกลุ(ถ้าม)ี อื่น ๆ โปรดระบุ........................................................................ 
 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการสมัครเข้ารับ
คัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นความจริงทกุประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ  
ทั้งสิ้นในการคัดเลือก 
 
      ลงช่ือ............................................ผูส้มัครสอบ 
      (.......................................................) 
      วันที่.......เดือน.........................พ.ศ......... 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
 
ลงช่ือ...................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร  
(................................................................)  
วันที่..........เดือน.....................................พ.ศ.......... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเน่ืองจาก..................................... 
 
ลงช่ือ...................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  
  (................................................................) 
วันที่..........เดือน.....................................พ.ศ.......... 



 


